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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

UMOWA   NR ZP.032.       .2019….. (Projekt) 
           

           

zawarta w dniu ………………... pomiędzy: 

 

Gminą Popielów, 46-090 Popielów, ul. Opolska 13, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Popielów – Sybillę Stelmach 

z kontrasygnatą: 

Skarbnik Gminy – Magdaleny Gandyra 
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

  
 a: 

…………………………………………………… 
z siedzibą ……………………………………….. 

NIP: …………………. Regon: …………………. 

KRS: …………………………………………….. 

- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………….. 
 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na wykonaniu 

nasadzeń w ramach projektu „Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem 
wodnym w Nowych Siołkowicach”. Projekt realizowany w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) dostawę i nasadzenie w ilości 62 szt. drzew liściastych, w tym: 

a) Klon zwyczajny Acer planatoides – 26 szt. (wymiary każdej rośliny: obwód pnia 

min. 6 cm, wysokość ok. 2 m) 

b) Brzoza brodawkowata Betula pendula – 36 szt. (wymiary każdej rośliny: obwód 

pnia ok. 6 – 8 cm, wysokość ok. 2 m) 

3. Materiał do nasadzeń powinien być dostosowany do lokalnych warunków klimatycznych; 

rośliny muszą być zdrowe oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów; 

system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny 

i sposobu upraw, forma bryły korzeniowej w zwartym systemie np. bryła, kontener lub 

pojemnik; 

4. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany; do 

każdego planowanego nasadzenia należy wykonać elementy mocujące pień z 3 szt. pali 

okrągłych, impregnowanych; 
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5. Nasadzenia podlegają gwarancji – 24 miesiące, w tym w okresie gwarancji Wykonawca jest 

zobowiązany do wymiany obumarłych drzew na nowe; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) uporządkowania terenu po zakończeniu wykonywania usługi, 

2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie wykonania 

przedmiotu umowy, 

7. Zamawiający przed przystąpieniem do wykonywania usługi wskaże dokładne miejsca 

nasadzeń. 

8. Szczegółowo miejsce nasadzeń określono w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego - mapa 

z lokalizacją. 

9. Informacje/Wymagania dodatkowe: 

1) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących 

się w otoczeniu terenu, na którym będzie realizowana usługa, nie będących przedmiotem 

prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

2) Wykonawca wywiezie materiały i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce 

składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10. Wykonawca od dnia przekazania terenu pod wykonanie usługi będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność za ten teren, a zwłaszcza za istniejącą nawierzchnię plaży 

(odpowiednią jej część) i urządzenia wbudowane na terenie kąpieliska. Zamawiający 

sugeruje aby przed przystąpieniem do usługi w miejscu jej wykonywania, a także 

w miejscu dojazdu pojazdów/sprzętu, warstwę piasku wbudowaną w plażę  przemieścić 

na pryzmę do czasu zakończenia prac związanych z przedmiotem zamówienia (jeżeli 

zajdzie taka konieczność). Nie dopuszcza się aby nawierzchnia piaskowa plaży oraz 

miejsca utwardzone kostką brukową na terenie kąpieliska stanowiły dojazdy na terenie 

prowadzonych prac. 
11. Zamówienie zostanie wykonane z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami 

wiedzy, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie ze sztuką i przedstawioną 

ofertą. 

12. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim wyposażeniem technicznym oraz 

doświadczeniem umożliwiającym należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 
1. Strony  ustalają termin wykonania zadania: do dnia  30.04.2019 r. 

2. Jako termin zakończenia zadania rozumie się podpisanie protokołu końcowego wykonania 

całego przedmiotu zamówienia 

3. Przekazanie terenu, na którym prowadzona będzie usługa nastąpi w dniu podpisania umowy. 

4. Zwrot terenu nastąpi na postawie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

5. Przedstawicielami do reprezentowania Zamawiającego, np. do przekazania terenu, 

nadzorowania i odbioru, są m.in.:  

1) Kierownik referatu – Pani Irena Michno,  

2) Inspektor ds. budownictwa – Pan Mateusz Macioszek 

3) ………………………………………………………... 

6. Przedstawiciele ze strony Wykonawcy: …………………………………. 

7. Rozliczenie wykonanych usług nastąpi na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez 

wykonawcę po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia oraz ich protokolarnym 

odbiorze przez upoważnioną osobę Zamawiającego. 

8. Podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru jest podstawą do wystawienia 

rachunku/faktury przez wykonawcę. 

Rachunek/Faktura wystawiona zostanie na : 
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Gmina Popielów 

46-090 Popielów, ul. Opolska 13  

NIP.: 9910312563 

9. Należność będzie płatna przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 

rachunku/faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru. Należność zostanie 

przekazana na konto Wykonawcy……………………………………………………………. . 

 

§ 3 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 1 

niniejszej umowy w kwocie : 

1) netto: …………………… zł 

2) stawka podatku VAT: …………… % 

3) brutto: …………. zł (słownie: …………………………………………….... złotych i ……/100)  

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, które w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu 

zamówienia nie będzie podwyższone. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac oraz z wyliczeniem ich wartości 

i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu zamówienia określony w § 1 niniejszej 

umowy nie budzi wątpliwości. Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się 

Wykonawcy na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę 

roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, że nie będzie żądał 

podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Za opóźnienie w płatności faktur Zamawiający  zapłaci odsetki ustawowe.. 

 

§ 4 
1. Odbiór końcowy przedmiotu zmówienia nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu, 

który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

2. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz 

Zamawiającego.  

3. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

wykonanego przedmiotu umowy. 

 

§ 5 
1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i  przepisami oraz 

sztuką, a także przedstawioną ofertą. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot 

zamówienia - 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego, w których gwarantuje, że: 

1) wykonana usługa nie została obarczona wadą lub usterką, w tym materiałową; 

2) Wykonawca w okresie gwarancji wymieni obumarłe drzewa na nowe na własny koszt 

po otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia, w którym zostanie określony termin 

wymiany; 

3) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wymiany obumarłych drzew w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, będzie on miał prawo dokonać wymiany we 

własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 

wartość estetyczną wykonania usługi. W okresie gwarancji Wykonawca usunie stwierdzone 

wady na własny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiającego, podanym w pisemnym 
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powiadomieniu, termin wyznaczony na usunięcie wad będzie uwzględniał charakter wady 

potrzebny na ich usunięcie. 

  

§ 6 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczane będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania 10 % umownego wynagrodzenia 

brutto. 

2) Za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.  

3) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia. 

4) Z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10 % wartości 

tego przedmiotu brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) Z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.   

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiającemu przysługuje 

prawo do potrącenia kar umownych z kwoty z należności Wykonawcy. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. 

Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:  

1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron umowy,  

2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 

2. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 

1) wystąpienia siły wyższej; 

2) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie 

mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością 

niedotrzymania terminów zakończenia robót, 

b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania przedmiotu zamówienia z powodu  nie 

dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

d) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie 

przedmiotu zamówienia lub wstrzymania prac przez właściwy organ z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

3) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do 

rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących 

przepisów; jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, 

a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą 

stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę;  
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4) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane 

do obowiązującego stanu prawnego. 

5) wystąpienia prac zaniechanych; zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania 

wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne;  

6) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem że zmiany te będą spowodowane 

zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (prace zaniechane); 

7) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, nie powodujących 

zmiany celu i istoty umowy; 

8) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia 

lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie; 

9) zmiany zapisów umowy jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje 

konieczność dokonania uszczegółowienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych 

zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 

3. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 

4. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron 

umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego; 

 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 9 
Wszelkie spory, które mogą powstać na tle wykonywania niniejszej umowy, rozstrzygać będzie 

sąd właściwy miejscowo (według siedziby Zamawiającego). 

 

§ 10 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. 

otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

 

 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

1) ……………………. 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA            
 

                                                               

     

                                                     


